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Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med 
vattenpass. Underlaget skall vara stadigt så att skivan inte brister.

Kontrollera underlaget.

Innan du fäster skivan, kontrollerar du att skivan får luft även underifrån. Lägg aldrig skivan direkt på skåp med 
hel ovansida. Borra då ordentliga ventilationshål, minst 25 mm diameter, i bakkanten av skåpens ovansida med 
250 mm avstånd och lägg skivan på minst 5 mm tjocka lister. Varje gång du sedan öppnar en låda eller skåplucka, 
kommer du att ventilera skivans undersida.

En massiv träskiva som kröner ett murverk, som måste vara helt torrt, är mycket elegant. Men skivan får aldrig 
läggas direkt ovanpå murverket. Lägg då skivan på minst 5 mm tjocka lister.

Om skivan monteras med god luftväxling och med stöd där den hänger fritt, minskas risken att den slår sig.

Fäst skivan rätt.

Fäst skivan underifrån med vinklar med ovala hål. Skivan får aldrig limmas fast. Fäst med monteringsvinklar 
med högst 600 mm avstånd utmed skivans längd. Även skivans ändar skall fästas med monteringsvinklar. Välj 
vinklar så att skivan kan röra sig på djupet.

Moderna skåp är ofta tillverkade av spånskiva, och då kan det vara svårt att fästa monteringsvinkar i bakkant och 
framkant. Använd då vinklar för sida och fäst vinklarna så nära bakkant och framkant du kan. Alternativt kan du 
i framkant borra ett hål genom överliggaren och fästa med skruv och bricka. Hålet måste då vara minst dubbelt 
så stort som skruven. Om överliggaren är så bred att infästning med vinkel kommer mer än 50 mm från skivans 
kant, borrar du genom överliggaren och monterar med skruv och bricka.

Massivträ är ett levande material, och därför rör det sig med årstidens växlingar. Exempelvis kan en skiva av 
bok med djupet 600 mm variera med 5 mm under ett år. Skruvarna får inte vara så hårt åtdragna att den naturliga 
rörelsen hindras. Skivan läggs med 5 millimeter rörelsefog i bakkant.

Se till att det fi nns god ventilation över och omkring diskmaskin. En diskmaskin kan avge stark värme och 
het ånga. Se till att det fi nns tillräckligt med isolering och att diskmaskinleverantörens medskickade skydd för 
bänkskivan används. En självhäftande skyddsfolie (800x630 mm) fi nns att beställa som tillbehör.

Har skivorna skarv, monteras slejfen och skivorna skjuts ihop helt. Montera kopplingsbeslagen och dra åt 
underifrån för att kontrollera passningen. Skarven skall göras när skivan ligger på plats för att inte senare ge 
problem med bristande täthet. Skarvar limmas med Vitlim från framkant och 100 mm in.

Skivan fästs vid underlaget genom vinklarna. Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. 
Använd skyddande mellanlägg, så att ytan inte skadas. Oljade skivor skall omedelbart efter monteringen 
behandlas med träolja.


